VIZITUOJANČIO TYRĖJO PAREIGOS
TAIKOMŲJŲ MAKROEKONOMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUJE

Padalinio pristatymas:
Lietuvos bankas kviečia teikti paraiškas Vizituojančių tyrėjų programai 2020 m.
Programą koordinuoja Ekonomikos departamento Taikomųjų makroekonominių tyrimų
skyrius. Šis skyrius atlieka taikomuosius tyrimus makroekonomikos, fiskalinės, pinigų,
darbo ir tarptautinės ekonomikos srityse, siekia stiprinti Ekonomikos departamento
analitines ir strategines funkcijas vykdydamas ir skelbdamas aukštos kokybės
ekonominius tyrimus, padėdamas Lietuvos bankui priimti sprendimus pinigų politikos
ir kitais ekonominės politikos klausimais. Šis skyrius taip pat yra atsakingas už
prognozavimui, scenarijų analizei ir ekonominės politikos vertinimams taikomų
makroekonominių modelių kūrimą ir tobulinimą.
Struktūrinis padalinys – Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyrius, Ekonomikos
departamentas, Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba
Darbo pobūdis:
Programos metu tyrėjai atlieka taikomuosius ekonominius tyrimus dirbdami
individualiai arba bendradarbiaudami su kitais Lietuvos banko tyrėjais. Tiriamųjų
projektų temos yra suderinamos iš anksto, jų rezultatai pristatomi Lietuvos banko
seminaruose ir publikuojami Lietuvos banko darbo straipsnių serijoje. Tyrimo pagrindu
parengtų tiriamųjų straipsnių publikavimas recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose
yra laikomas privalumu.
Vizituojantiems tyrėjams suteikiama darbo vieta, priėjimas prie Lietuvos banko
bibliotekos, reikalingų duomenų bazių, kompiuterinės ir programinės įrangos.
Vizituojantiems tyrėjams mokamas darbo užmokestis pagal Lietuvos banko darbo
apmokėjimo sistemą. Tyrimo trukmė yra lanksti ir nustatoma pagal laiką, reikalingą
projektui užbaigti; paprastai projektai trunka 3-6 mėn.
Prioritetinės tyrimų kryptys:
Lietuvos bankas svarstys visų ekonominių tyrimų sričių, aktualių centriniams bankas,
projektų temas, tačiau prioritetas bus teikiamas projektams, labiausiai atitinkantiems
Lietuvos banko Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus trumpo ir vidutinio
laikotarpio tiriamosios veiklos tikslus:
• Demografinių procesų įtaka fiskaliniam tvarumui, darbo rinkai, potencialiai
gamybos apimčiai;
• Investicijos ir inovacijos bei jų poveikis šalies ekonominiam augimui;
• Pajamų, turto nelygybė;
• Pinigų politikos poveikio mechanizmai;
• Infliacijos veiksniai sparčiai augančiose (konverguojančiose) ekonomikose;
• Darbo kaštai, produktyvumas ir konkurencingumas;
• Darbo rinka, gebėjimų neatitikimas ir struktūrinis nedarbas;
• Tarptautinė ekonomika: prekyba, vertės kūrimo grandinės, einamosios
sąskaitos dinamika;
• Dinaminis makroekonominis modeliavimas.

Kodėl verta eiti šias pareigas:
• Įgysite taikomųjų ekonominių tyrimų patirties ir dalyvausite jų taikymo
ekonominės politikos formavimui procese;
• Turėsite galimybę dalyvauti centrinio banko rengiamuose kviestinių tyrėjų
seminaruose, konferencijose, pristatymuose;
• Dalyvausite centrinio banko veikloje bei galėsite iš vidaus stebėti Eurosistemos
centrinių bankų veiklą ir ekonominės politikos rengimą;
• Dirbsite su profesionalų komanda - aukščiausios kompetencijos savo srities
specialistais Lietuvoje bei ekspertais iš Europos centrinio banko (ECB) ir
nacionalinių centrinių bankų (NCB) bei kitų ES institucijų.
Specialieji reikalavimai:
• Ekonomikos, finansų arba ekonometrijos krypties mokslų daktaro laipsnis arba
paskutiniųjų metų doktorantas;
• Puikūs anglų kalbos (žodžiu ir raštu) gebėjimai.
Privalumai:
•
•
•

Patirtis atliekant ekonominius tyrimus;
Publikacijos akademiniuose recenzuojamuose žurnaluose;
Dėstymo patirtis.

Paraiškos dokumentai:
Paraiškos turi būti teikiamos anglų k. Pateikiami dokumentai:
• Motyvacinis laiškas;
• Tyrimo aprašymas, apimantis:
o Tyrimo temą ir pagrindinius tyrimo klausimus;
o Trumpą susijusios literatūros aprašą;
o Trumpą tyrimo metodologijos aprašą, apimantį (duomenis, programinę
įrangą) ir tikėtinus (laukiamus) rezultatus;
• Pageidaujamą tyrimo pradžios data ir tyrimo projekto trukmę;
• Kandidato CV (su publikacijų ir darbo straipsnių sąrašu);
• Du rekomendacinius laiškus (tik paskutiniųjų metų doktorantams arba ką tik
mokslų daktaro laipsnį gavusiems tyrėjams);
• Tiriamojo straipsnio pavyzdį (jei yra).
Jeigu manote, kad turite reikiamos kompetencijos ir savybių, padėsiančių puikiai
susitvarkyti su išvardytais pozicijos uždaviniais, laukiame Jūsų paraiškos dokumentų
el. paštu: karjera@lb.lt:
• iki 2020 m. kovo 30 d., jei pageidaujamas vizito laikotarpis yra 2020 m.
balandžio - rugpjūčio mėn.;
• iki 2020 m. rugpjūčio 30 d., jei pageidaujamas vizito laikotarpis yra 2020 m.
spalio mėn. – 2021 m. kovo mėn.
Laiško temos eilutėje („Subject:“) nurodykite „BoL VRP–2020“.
Papildomos informacijos suteiks Aurelija Proškutė, aproskute@lb.lt

